
Sammanfattning från kickoff om digitalisering av befintliga detaljplaner 
24 september 2021 
 

Det mest framstående från dagen är vikten av att stadsbyggnadscheferna behöver fatta beslut om 
att påbörja digitalisera detaljplaner, besluten behöver komma uppifrån och ej från medarbetarna. 
Fattar man beslut och leder från rätt nivå finns det stora nyttor med digitala detaljplaner. Cheferna 
behöver visa ett tydligt ledarskap. Arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner kommer även 
bli lättare genom nätverkande, hjälp och stöd från andra kommuner i Stockholmsområdet. Vi behöver 
hjälpa varandra. 

Nedan sammanfattas föreläsarnas presentationer i punktform.  

Pass 1: Varför digitalisera befintliga detaljplaner? 
Elisabeth Argus 

• Investera tid och energi i detta  
• Det är viktigt med ett tydligt ledarskap -  Göm inte huvudet i sanden  
• Häng på nu! Det blir lättare om flera arbetar ihop och kan bolla frågeställningar med 

varandra 

Marcus Svensson  
• Byggföretag /exploatörer inom samhällsbyggnadsbranschen jobbar redan med flertalet 

digital verktyg. Det är viktigt att kommuner även utvecklar sina arbetsmetoder och anpassar 
sig till digitaliseringen.  

• Om alla aktörer digitaliserar får vi ett effektivare arbete med större nyttor för alla 
• Alla tjänar på att ha samordnade digitala verktyg 

Pass 2: Vad ska digitaliseras och hur ska vi organisera oss? 
David Saveros 

• I Sollentuna kommun har man redan digitaliserat alla befintliga detaljplaner 
• Man har tolkat bestämmelserna, inte ändrat de 
• Eftersom arbetet är slutfört har man kunnat räkna ut hur mycket medel som gått åt till 

varje plan.  

Malin Sträng 
• I Värmdö har man arbetat utefter ett större mål – bygglovsappen 
• Se det större syftet/nyttorna, lyft blicken. 
• Det är viktigt med att nätverka med andra kommuner 

Christina Thulin 
• Inget krav på att digitalisera befintliga detaljplaner. Men det kan skapa stora värden för 

flera aktörer om man gör det. 
• Utgår från din kommuns förutsättningar, vad är viktigast för er? 

Pass 3: Vilka ska göra vad och hur går det till? 
Erik Lind och Richard Löwenborg 

• Vissa problem i kommunens planer har uppdagats genom digitalisering. Det är bra 
att man får en tydlig syn över hur kommunens planer ser ut. 

• Region Gotland kommer att slutrapportera digitaliseringsprojektet i en rapport. 
Denna kan vara till hjälpmedel för kommuner som ska påbörja digitaliseringen.  



Pernilla Andersson 
• Viktigt att dokumentera vilka ställningstagande man gör under digitaliseringsprocessen 
• Även i Kävlinge har problem uppdagats. Bla avsteg från gällande plan 
• Ta hjälp och stöd både intern på kommunen och från andra kommuner gällande tolkning. 
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